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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และ 2) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษา จ�ำนวน 987 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ มัธยฐาน พิสยั ควอไทล์ และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft Office Excel และโปรแกรม Mplus ผลการ
วิจัย พบว่า 1) ตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษา มีจ�ำนวน 12 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด และ 2) ตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 29.890,
df=23, ค่า p-value = 0.1526, RMSEA = 0.017, CFI = 0.998 และ SRMR = 0.017) และมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยที่
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวชี้วัด
ค�ำส�ำคัญ: ตัวชี้วัด ทักษะทางดิจิทัล นิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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ABSTRACT

The purpose of this research were : 1) To develop the digital skill indicators of students in higher
education institutions, and 2) To investigate the construct validity of digital skill indicators of students in higher education institutions. Sample were consisted of 987 students with selected from a multi-stage random
sampling. The research instruments were a rating scale questionnaire. The data were analyzed by using
median, inter-quartile range, and confirmatory factor analysis. M-plus were employed for data analysis.
The result revealed that: 1) there were 12 indicators for digital skill of students, their appropriateness was
between a high level and the highest level, and 2) the indicators of students correlated with empirical data
(Chi-square = 29.890, df=23, p-value = 0.1526, RMSEA = 0.017, CFI = 0.998, and SRMR = 0.017), and had
construct validity and had construct validity with factor loading have statistical significance at the level of .01
on all indicators
Keywords: Indicators, Digital Skill, Students, Higher Education Institutions

บทน�ำ

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) จึงท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ทัง้ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เรียกว่า
“ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) ได้มีการ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ�ำกัด (Eric and
Jared, 2014) ประกอบกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็น
ปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ไปแล้ว ส่งผลให้มนุษย์ได้ก้าวเข้าสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี (New Technological
Paradigm) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล นั้ น ได้
แทรกซึมไปทุกมิติของสังคม ส่งผลให้พฤติกรรมในการ
ด�ำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Castells,
2000) จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเตรียมพลเมืองให้มคี วาม
พร้ อ มทางด้ า นทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล เพื่ อ จะได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค
แห่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์
จากอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวข้างต้น
สอดคล้องกับส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทีไ่ ด้ทำ� การ
ส�ำรวจแล้วพบว่า กลุ่มคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือสูงที่สุด คือกลุ่มคนในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึงร้อยละ 71.70, 95.10, และ 99.50
ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม, 2561) ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากลุ่มนิสิต
นักศึกษาเกิด เติบโต และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ อ� ำ นวย
ความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ทั้งการสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในการเรียนและการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเพียง
ปลายนิ้วสัมผัส แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดิจิทัลได้น�ำมา
ซึ่ ง ผลกระทบและความเสี่ ย งอี ก มากมายหลากหลาย
รูปแบบเช่นกัน โดยจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลแสดงพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
การหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ การด่าทอกันในโลกออนไลน์
และน� ำ มาซึ่ ง ปั ญ หาการทะเลาะวิ ว าทกั น ในชี วิ ต จริ ง
(ศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, 2553) หรือแม้แต่
การเสพติดโซเชียลมีเดีย (Social Media) การหมกมุ่น
อยู ่ กั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มากเกิ น ไปส่ ง ผลกระทบทั้ ง ต่ อ
สุขภาพกายและสุขภาพใจ เป็นไปตามที่ส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), กระทรวงดิจิทัลกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ DQ
Institue ที่ท�ำการส�ำรวจแล้วพบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยมีความ
เสี่ยงจากภัยออนไลน์ถึง 60% อาทิ การกลั่นแกล้งกัน
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บนโลกออนไลน์ การถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า
จากสื่อสังคมออนไลน์ ปัญหาการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร
การดาวน์ โ หลดภาพหรื อ วิ ดิ โ อที่ ยั่ ว ยุ อ ารมณ์ ท างเพศ
(สรานนท์ อิ น ทนนท์, 2562) ซึ่งนั่นเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลท�ำให้โซเชียลมีเดียที่ได้
เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นใช้ชีวิต
อยู่กับครอบครัวน้อยลง รับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเร็วขึ้น
ซึ่งนั่นจะส่งผลต่อการใช้ชีวิต กระบวนการคิด ภาวะทาง
อารมณ์ การยับยั้งชั่งใจ และการตัดสินใจโดยพลการ
ด้ ว ยเหตุ นี้ จากความเสี่ ย งและผลกระทบที่ อ าจ
เกิดขึ้นกับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดและใช้
ชีวติ อยูร่ ว่ มกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศในอนาคตท� ำ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ควรตระหนักและควรเตรียมการ เพือ่ ส่งเสริมและสร้างความ
พร้อมให้กับพลเมืองในยุค Generation Z ให้มีความรู้และ
ความพร้อมด้านทักษะทางดิจทิ ลั เนือ่ งจากทักษะทางดิจทิ ลั
นับเป็นมาตรฐานหนึ่งด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เสนอ
โดยสมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International
Society for Technology in Education, 2007) เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้
ข้อมูลทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์
และรู ้ เ ท่ า ทั น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี
ผู้ท�ำการศึกษาไว้เกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัลนั้น ยังไม่พบ
ในบริบทของประเทศไทยถึงความชัดเจนของตัวชีว้ ดั ทักษะ
ทางดิจิทัล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาตัวชี้วัดทักษะทาง
ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งนี้
ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ทั ก ษะ
ทางดิจิทัลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร การตรวจสอบ
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ความเหมาะสมโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ และการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์
และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่
สามารถน� ำ ตั ว ชี้ วั ด ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ไปวางแผนพั ฒ นา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล และให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมไทย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา,
2560) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาพลเมืองให้มีความพร้อม
มีความรู้ด้านทักษะทางดิจิทัล เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิต
ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัว
ชี้ วั ด ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวชี้วัดทักษะ
ทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จากแนวคิดของ Park (2016) และ World Economic
Forum (2019) ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
สภาเศรษฐกิจโลก และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะ
ทางดิจทิ ลั ให้กบั พลเมืองในประเทศ ผลการสังเคราะห์ทำ� ให้
ได้ จ� ำ นวนตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง สิ้ น 12 ตั ว ชี้ วั ด สามารถแสดง
รายละเอียด ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัล
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การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยโปรแกรม Microsoft
เพื่อให้ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ Office Excel
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน
วิจัย ผู้วิจัยมีล�ำดับขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย แบ่งออก
(Median) โดยพิจารณาค่าที่มากกว่าเท่ากับ 3.50 คะแนน
เป็น 2 ขั้นตอน สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัล และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ที่มีค่า
ของนิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แบ่งออกเป็น ไม่เกิน 1.50 คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
2 ส่วนย่อย ประกอบด้วย
1. การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะทาง ของตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน
ดิ จิ ทั ล และท� ำ การสั ง เคราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล อุดมศึกษาของรัฐ
ประชากร ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัล
(Digital Skill) โดยผูว้ จิ ยั ได้ยดึ แนวคิดของ Park (2016) และ ชั้นปีที่ 1-4 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่กระจายอยู่
5 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 73 มหาวิทยาลัย
World Economic Forum (2019)
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสังเคราะห์ตวั ชี้
อนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์องค์
วัดทักษะทางดิจิทัล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory
เกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัล และ2) ท�ำการสังเคราะห์ตัวชี้วัด Factor Analysis) ดังนั้นในการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทักษะทางดิจิทัล เพื่อก�ำหนดเป็นนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ จึ ง ควรพิ จ ารณาคู ่ กั บ จ� ำ นวนพารารมิ เ ตอร์ ที่ ต ้ อ งการ
ประมาณค่า โดยก�ำหนดอัตราส่วนจ�ำนวนหน่วยตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การสังเคราะห์เนื้อหา
2. การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชีว้ ดั ทักษะ และจ�ำนวนพารามิเตอร์ 20 ต่อ 1 (นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2542) ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวนพารามิเตอร์ในโมเดล
ทางดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญ
แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 8 คน ที่ได้ สมมติฐาน จ�ำนวน 25 พารามิเตอร์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดย ขั้นต�่ำจึงควรมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 500 คน แต่เพื่อป้องกันการ
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบความเหมาะสม สูญหายของข้อมูล ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กับนิสติ นักศึกษา จ�ำนวน 1,000 คน โดยท�ำการสุม่ ตัวอย่าง
1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
การสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือ เทคโนโลยี
1) ผู ้ วิ จั ย น� ำ ตั ว ชี้ วั ด ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ที่ ผ ่ า นการ
ดิจทิ ลั และการสือ่ สาร และ 2) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ประเมิ น ความเหมาะสมจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญมาสร้ า งเป็ น
แบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์ โดยมีลักษณะเป็น
การศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความ มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีข้อค�ำถาม
เหมาะสมของตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัล มีลักษณะเป็นมาตร จ�ำนวน 52 ข้อ
2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดย
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยด� ำ เนิ น การส่ ง แบบ การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content analysis) โดย
ประเมินความเหมาะสมของตัวชีว้ ดั ทักษะทางดิจทิ ลั พร้อม ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค�ำนวณ
ด้วยตารางในการสังเคราะห์ และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ค่าดัชนี IOC (Index of Item-Objective Congruence)
ทางไปรษณี ย ์ พร้ อ มสอดซองติ ด แสตมป์ ส� ำ หรั บ ให้ พบว่า ข้อค�ำถามทั้ง 52 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.75
ถึง 1.00 จากนั้นน�ำเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (Try out)
ผู้เชี่ยวชาญส่งกลับคืน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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กับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 250 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach)
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.902
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด�ำเนินการส่งแบบให้กบั
แต่ละมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 10 มหาวิทยาลัย รวมนิสิต
นักศึกษา จ�ำนวน 1,000 คน ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
พบว่า มีจ�ำนวนแบบสอบถามคืนกลับมา จ�ำนวน 987 คน
ซึง่ มากกว่าจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างขัน้ ต�ำ่ จ�ำนวน 500 คน ทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงน�ำข้อมูลที่ได้ไปท�ำการวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงโครงสร้างต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรม Mplus
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ หนึ่ ง (First Order
Confirmatory Factor Analysis)

เอกสารและตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
พบว่า มีตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัล จ�ำนวน 12 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การสร้างอัตลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital citizen identity)
2) การทิ้งร่องรอยทางดิจิทัล (Digital footprints) 3) การ
บริหารจัดการหน้าจอ (Screen time management) 4) การ
บริหารจัดการการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying
management) 5) การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย
ทางไซเบอร์ (Digital safety) 6) การจัดการอารมณ์ทาง
ดิจิทัล (Digital emotional intelligence) 7) การสื่อสาร
ทางดิจิทัล (Digital communication) 8) การรู้เท่าทัน
ดิจิทัล (Digital literacy) 9) สิทธิทางดิจิทัล (Digital rights)
10) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว (Privacy management)
11) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และ
12) การเอาใจใส่ทางดิจิทัล (Digital empathy) มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
ตั ว ชี้ วั ด ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาตัวชีว้ ดั ทักษะทางดิจทิ ลั ของนิสติ อุดมศึกษาของรัฐ แสดงดังตารางที่ 1
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยการสังเคราะห์
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
		 ของรัฐ
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
Factor loading
SE
t-test
R2
Digital Skill (DS)
DS1
0.574
0.029
19.084**
0.299
		
DS2
0.637
0.026
24.517**
0.405
		
DS3
0.643
0.028
23.209**
0.414
		
DS4
0.501
0.031
16.146**
0.251
		
DS5
0.655
0.024
27.157**
0.429
		
DS6
0.597
0.028
21.013**
0.356
		
DS7
0.650
0.026
25.253**
0.423
		
DS8
0.551
0.030
18.630**
0.304
		
DS9
0.436
0.032
13.488**
0.190
		
DS10
0.308
0.034
9.140**
0.095
		
DS11
0.433
0.031
13.805**
0.187
		
DS12
0.491
0.029
16.836**
0.242
		
Chi-square = 29.890, df = 23,p-value = 0.153
RMSEA = 0.017, CFI = 0.998, SRMR = 0.017
**นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 1 พบว่า โมเดลการวัดทักษะทางดิจทิ ลั
เมื่อปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีค่าสถิติ Chi-square เท่ากับ 29.890 ที่ dfเท่ากับ 23
ค่า p-value เท่ากับ 0.1526 ซึ่งไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังพบว่าค่า RMSEA เท่ากับ 0.017 ค่า CFI
เท่ากับ 0.998 และค่า SRMRเท่ากับ 0.017 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit
Measures) โดยที่น�้ำหนักองค์ประกอบทั้ง 12 ตัวชี้วัด
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.308 ถึง 0.655 ซึ่งมีค่าเป็นบวกและมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวชี้วัด ดังนั้นแสดงให้
เห็นว่า ตัวชีว้ ดั ทักษะทางดิจทิ ลั มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีความตรงเชิงโครงสร้าง แสดง
ดังภาพที่ 2
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จากตารางที่ 1 และภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด
ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ทั้ ง 12 ตั ว ชี้ วั ด สามารถเรี ย งล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญของแต่ละตัวชีว้ ดั โดยพิจารณาจากค่า Factor
Loading และค่ า R 2 ได้ ดั ง นี้ ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมากทีส่ ดุ คือ การบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (DS5)มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.655,
รองลงมาคือ การสื่อสารทางดิจิทัล (DS7) มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.650, การบริหารจัดการหน้าจอ
(DS3) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.643, การทิ้ง
ร่องรอยทางดิจิทัล (DS2) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.637, การจัดการอารมณ์ทางดิจิทัล (DS6) มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.597, การสร้างอัตลักษณ์ทางดิจิทัล
(DS1) มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.574, การรูเ้ ท่าทัน

ภาพที่ 2 ตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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ดิจิทัล (DS8) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.551,
การบริหารจัดการการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (DS4) มีค่า
น�ำ้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.501, การเอาใจใส่ทางดิจทิ ลั
(DS12) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.491, สิทธิ
ทางดิจิทัล (DS9)มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.436,
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ (DS11) มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.433, และการบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนตัว (DS10) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.308
ตามล�ำดับ

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของ
นิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบไปด้วย
12 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสร้างอัตลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital
citizen identity) 2) การทิ้งร่องรอยทางดิจิทัล (Digital
footprints) 3) การบริหารจัดการหน้าจอ (Screen time
management) 4) การบริหารจัดการการกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ (Cyberbullying management) 5) การบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Digital safety) 6) การ
จัดการอารมณ์ทางดิจทิ ลั (Digital emotional intelligence)
7) การสื่ อ สารทางดิ จิ ทั ล (Digital communication)
8) การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy) 9) สิทธิทางดิจิทัล
(Digital rights) 10) การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว
(Privacy management) 11) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical thinking) และ 12) การเอาใจใส่ทางดิจิทัล
(Digital empathy) เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ถึ ง มากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง เมื่ อ ท� ำ การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ติ ก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ก็พบว่ามีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีความตรง
เชิงโครงสร้าง จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวชี้วัด สามารถ
วัดทักษะทางดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะในปัจจุบันเป็นยุคศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว และ
ไร้ขีดจ�ำกัด ประกอบกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นบุคคลที่เกิด
เติ บ โต และใช้ ชี วิ ต อยู ่ ท ่ า มกลางยุ ค เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล

โดยเฉพาะการเล่นโซเชียมิเดีย อาทิ Facebook, Line,
Instagram เป็นต้น และได้มีการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์
ขึ้นมาในโลกเสมือนจริง รวมถึงการทิ้งร่องรอยของข้อมูล
ต่าง ๆ ไว้ในโลกออนไลน์ อีกทั้งการสื่อสารในปัจจุบันนี้
รวดเร็ ว เพี ย งปลายนิ้ ว สั ม ผั ส ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
จ�ำเป็นต้องมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์ในโลกดิจทิ ลั ประกอบกับ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ใช้ ป ระกอบใน
การเรียน แต่อย่างไรก็ตามนิสติ นักศึกษาต้องรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั
สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาด
นอกจากนีน้ สิ ติ นักศึกษาควรทีจ่ ะบริหารจัดการเวลาในการ
เล่นโซเชียลให้เกิดความสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจ รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์และปลอดภัย สอดคล้อง
กับ สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International
Society for Technology in Education, 2007) ได้เสนอให้
เรือ่ งของทักษะทางดิจทิ ลั เป็นมาตรฐานหนึง่ ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา มุง่ เน้นให้ทกุ คนสามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในองค์ประกอบด้านที่ 5
ได้ เ น้ น ในเรื่ อ งของทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จะเห็นได้ว่า 1 ใน 5 ของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการ
เน้นในเรื่องของการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของทักษะทางดิจทิ ลั อีกทัง้ Park (2016) ทีไ่ ด้กล่าว
เพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในระยะเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากร
บนโลกร้อยละ 90 จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อันจะขับเคลื่อน
สั ง คมโลกให้ ก ้ า วไปสู ่ ส ภาวะที่ ทุ ก สิ่ ง จะเชื่ อ มเข้ า กั บ
โลกอินเทอร์เน็ต (Internet of Everything) หรืออินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ซึ่งท�ำให้โลกเสมือนและ
โลกทางกายภาพเชื่อมเข้าหากันอย่างใกล้ชิด ชนิดที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
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ที่กลุ่มคนในยุคนี้จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อตนเองและ
ผู้อื่น ประกอบกับ World Economic Forum (2019) ได้เน้น
ให้เกิดการพัฒนาพลเมืองให้ได้รับการศึกษาด้านทักษะ
ทางดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้ความพร้อม และสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยไปกับโลกแห่งเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ตัวชีว้ ดั ทักษะทาง
ดิจิทัลมีจ�ำนวน 12 ตัวชี้วัด ดังนั้นคณาจารย์ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบทางการศึกษา ควรน�ำตัวชีว้ ดั เหล่านีไ้ ปออกแบบ
หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต
นักศึกษามีความรู้และความพร้อมด้านทักษะทางดิจิทัล
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถน�ำไปสอดแทรกไปในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (General Education) เพื่อส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษามีทกั ษะทางดิจทิ ลั และเติบโตไปสูส่ งั คมยุคดิจทิ ลั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 1.2 คณาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา สามารถน�ำตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัล
ไปวางแผนในการพัฒนากิจกรรมในการจัดอบรมให้ความรู้
หรือใช้เป็นกรอบในการประเมินพฤติกรรมด้านทักษะทาง
ดิจทิ ลั ของนิสติ นักศึกษาว่านิสติ นักศึกษามีทกั ษะทางดิจทิ ลั
อย่างไร เพื่อเป็นการสร้างและเสริมทักษะทางดิจิทัลให้กับ
นิสิตนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของ
การพัฒนาแบบวัดเชิงสถานการณ์ของทักษะทางดิจิทัล
ตามตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวชี้วัด เพื่อจะได้ทราบถึงระดับของ
ทักษะทางดิจิทัล รวมทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษา
เลือกปฏิบัติ โดยหากพบว่ามีทักษะทางดิจิทัลในระดับต�่ำ
หรือมีบางพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม จะได้หาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข
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		 2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อทักษะทางดิจทิ ลั ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้สามารถน�ำปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อทักษะทางดิจิทัลไปวางแผนในการพัฒนาและส่งเสริม
ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ และความพร้อมทางด้านทักษะ
ทางดิจิทัลต่อไป
		 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลั ก สู ต รที่ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เพื่อจะได้เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เสริม
สร้างทักษะทางดิจทิ ลั ให้สงู ขึน้ ส่งผลให้นสิ ติ นักศึกษาเติบโต
ไปเป็นพลเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
สร้างค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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